MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
21. ročník

číslo 3

září 2020

Třeba to někdo bude brát jako nesmysl, ale naše škola je oficiálně zapsána v České knize rekordů a kuriozit. Nezpůsobily to ani výkony na poli sportovním nebo uměleckém, ani činnosti vyplývající z dlouholetých aktivit či nevšedních činností. Někdo to může nazvat náhodou, někdo shodou okolností či Božím řízením. Faktem už navždy zůstane,
že do malé české Guinessovky jsme zapsáni pod heslem

"NEJVÍCE PÁRŮ DVOJČAT V JEDNÉ TŘÍDĚ II. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY".
V naší devítce se mezi dvaadvaceti dětmi nachází čtyři páry dvojčat. A to nám už nikdo neodpáře. Berme tedy tuto
věc jako alespoň malou úsměvnou skutečnost v této zpropadené a na srandu chudé době.

TO JE ONA. TŘÍDA DEVÁŤÁKŮ, VEDENÁ
TŘÍDNÍ UČITELKOU
MGR. ZDEŇKOU FLIEGEROVOU.

JARDA A PEPA, ANETKA A OLINKA,
JARDA S ERIKEM, NELA A TEREZA
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Obec Markvartice
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 5. 5. 2020
od 18:00 do 18:50 hodin v kabinách
sportovního areálu
Zasedání Zastupitelstva obce (dále též
jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta
obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s ustanovením § 91 a § 93 zákona o
obcích. Všem zvoleným členům byly
zaslány pozvánky a zveřejnění bylo provedeno na úřední desce Obecního úřadu Markvartice a na webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, ing. Libor Kunte,
ing. Václav Kolman, Jiří Komárek, ing.
Petr Hodboď, Karel Hladík, Jaroslav
Flieger, ing. Jakub Nerad
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že je přítomno
8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
Předsedající určil jako zapisovatelku z jednání paní Gabrielu Vitoušovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele zápisu pana Karla Hladíka a pana
Jiřího Komárka.
Usnesení č. ZO 20 03 01 – Schválení
doplněného programu 3. veřejného
zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný
program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 3.
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ od
minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 2/2020
5) Schválení smlouvy o provedení stavby č. VIII/1007/2020/DC
6) Záměr prodeje části pozemku p. č.
381/9 v k. ú. Markvartice u Děčína
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7) Souhlas se zahrnutím do územní
působnosti místního partnerství MAS
Labské skály
8) Schválení zhotovitele opravy šaten
ZŠ Markvartice II. stupeň a pověření
starosty k podpisu smlouvy
9) Schválení úpravy vnitřní směrnice č.
1/2016
10) Schválení snížení ceny nájmu nebytových prostor „Óčko“
11) Podpora linky bezpečí
12) Schválení záměru prodeje částí
pozemku dle GP č. 787-36/2020
13) Schválení podání výzvy na opravu
zpevněných ploch a kanalizace v okolí
OÚ Markvartice
14) Diskuze
15) Závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Bod č. 3 – Kontrola usnesení a činnost
OÚ od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu a činnost OÚ od minulého
VZZO.
-byla podána žádost o dotaci na opravu šaten II. stupně ZŠ
-poděkování hasičům za umytí vedlejších cest v celé vesnici
-kácíme, povezeme dřevo do Bukoviny
na pilu
Usnesení č. ZO 20 03 02 – Rozpočtové
opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 03 03 – Schválení
smlouvy o provedení stavby č.
VII/1007/2020/DC
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o provedení stavby č. VII/1007/2020/
DC.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Bod č. 6. – Záměr prodeje části pozemku p. č. 381/9 v k. ú. Markvartice
u Děčína
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 381/9 v k.
ú. Markvartice (pozemek naproti bývalé poště).
Pro 0 zastupitelů, proti 8 zastupitelů,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 03 04 – Souhlas se
zahrnutím do územní působnosti místního
partnerství MAS Labské skály
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas
se zahrnutím do územní působnosti
místního partnerství MAS
Labské skály z. s. a s přípravou SCLLD –
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje na svém
území pro období 2020 – 2027.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 03 05 – Schválení
zhotovitele opravy šaten ZŠ Markvartice II. stupeň
a pověření starosty k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele opravy šaten ZŠ Markvartice II.
stupeň pana
Jana Maiera, Chlum 2, 405 02 Děčín, IČ
684331228 za cenu 748.262.73 Kč vč.
DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 03 06 – Schválení
úpravy vnitřní směrnice č. 1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
vnitřní směrnice č. 1/2016, jedná se o
změnu čísla zákona.
Původní znění: podle § 12 odst. 3 a § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Nové znění: podle § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se
zdržel (ing. Nerad).
Usnesení č. ZO 20 03 07 – Schválení
snížení ceny nájmu nebytových prostor
„Óčko“
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti snížení nájemného v „Óčku“
s účinností od 1. 4. 2020
do 31. 12. 2020 na 1,- Kč/měsíc.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Bod č. 11 – Podpora linky bezpečí
Zastupitelstvo obce neschvaluje Podporu linky bezpečí.
Pro 1 zastupitel, proti 5 zastupitelů, 2 se
zdrželi.
Usnesení č. ZO 20 03 08 – Schválení
záměru prodeje částí pozemku dle GP
č. 787-36/2020
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Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje částí pozemku dle GP č. 78736/2020.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Předsedající konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a činnost OÚ od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu a činnost OÚ od minulého
VZZO.

Usnesení č. ZO 20 03 09 – Schválení
podání výzvy na opravu zpevněných
ploch a
kanalizace v okolí OÚ Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
výzvy na opravu zpevněných ploch a
kanalizace v okolí
OÚ Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele

Oprava šaten ZŠ probíhá – dostali
jsme dotaci
MAS – možnost 500.000,- Kč na sál
Obecního domu
Podaná žádost o dotaci na kompostéry – hodnocení žádostí v září
Prostranství kolem úřadu – realizace
odložena
VO na Tůmáku
Komunikace ke hřbitovu – ještě nemáme vyjádření KÚ
Sekání koryta potoka Bystrá
Sloupy Cetin
Odvodňovací příkop
Rozpočtové příjmy obce – daňové
MŠ oprava střechy
29. 6. nastoupí SITEL

Ověřovatelé zápisu
Karel Hladík,
Jiří Komárek,
Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.

V Markvarticích dne 11. 5. 2020

Kostel před začátkem oprav.

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 18. 6.
2020
od 18:00 do 19:02 hodin na sále Obecního domu
Zasedání Zastupitelstva obce (dále též
jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta
obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s ustanovením § 91 a § 93 zákona o
obcích. Všem zvoleným členům byly
zaslány pozvánky a zveřejnění bylo provedeno na úřední desce Obecního úřadu Markvartice a na webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, ing. Libor Kunte,
ing. Václav Kolman, Jiří Komárek, ing.
Petr Hodboď, Karel Hladík, Jaroslav
Flieger, ing. Jakub Nerad
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Září 2020

Předsedající určil jako zapisovatelku z jednání paní Petru Říhovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele zápisu pana Karla Hladíka a pana
Jiřího Komárka.

Usnesení č. ZO 20 04 01 – Schválení
doplněného programu 4. veřejného
zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 4.
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ od
minulého VZZO
4) Zpráva FV a KV
5) Schválení závěrečného účtu obce
Markvartice za rok 2019
6) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Markvartice za rok
2019
7) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Markvartice za
rok 2019
8) Schválení závěrečného účtu a zprávy
o přezkoumání SOB za rok 2019
9) Schválení záměru prodeje částí pozemků p. č. 2870/4 a p. č. 414/2 dle
situace zaměřeného oplocení
10) Schválení prodeje částí pozemků p.
č. 2872/1 a p. č. 2874/1 dle GP č. 78736/2020
11) Schválení finančního daru Římskokatolické farnosti Markvartice a pověření starosty k podpisu smlouvy
12) Schválení nákupu pouličních svítidel
13) Diskuze
14) Závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.

USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Bod č. 4 – Zpráva FV a KV
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu FV a KV.
Usnesení č. ZO 20 04 02 – Schválení
závěrečného účtu obce Markvartice
za rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Markvartice za rok 2019 včetně
zprávy Krajského úřadu Ústeckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 04 03 – Schválení
účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Markvartice za rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce sestavenou k 31. 12.
2019 a hospodářský výsledek za rok
2019.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 04 04 – Schválení
účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Markvartice za rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ Markvartice sestavenou k 31. 12. 2019 a
hospodářský výsledek za rok 2019 a
souhlasí s převodem kladného hospodářského výsledku ve výši
312.004,31 Kč do rezervního fondu.
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Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 04 05 – Schválení
závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný
účet a zprávu o přezkoumání hospodaření SOB za rok 2019.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

FOTBAL KEMP

Usnesení č. ZO 20 04 06 – Schválení
záměru prodeje částí pozemků p. č.
2870/4 a
p. č. 414/2 dle situace zaměřeného
oplocení
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje částí pozemků p. č. 2870/4 o
výměře 14 m2 a
p. č. 414/2 o výměře 4 m2, dle situace
zaměřeného oplocení a návrhu oddělení pozemků.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,

Usnesení č. ZO 20 04 07 – Schválení
prodeje částí pozemků p. č. 2872/1 a
p. č. 2874/1
dle GP č. 787-36/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
částí pozemků:
budoucí pozemek p. č. 2872/5 o výměře 367 m2 a budoucí pozemek p. č.
2874/4 o výměře 28 m2.
Cena 70,- Kč/m2 + GP a vklad.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 04 08 – Schválení
finančního daru Římskokatolické farnosti
Markvartice a pověření starosty
k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dar ve výši 60.000,- Kč Římskokatolické
farnosti Markvartice
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

SPORT-FOTBAL KEMP MARKVARTICE 2020
Podobně jako v roce minulém uspořádal náš fotbalový
oddíl sportovní příměstský tábor, kam si pozval zkušené
trenéry z FC Tempo Praha. Jeho uskutečnění bylo tentokráte z důvodu epidemie plné nejistot, i tak se však podařilo na markvartickém pažitu přivítat 33 malých sportovců a sportovkyň ve věku 6 až 14 let. Každý den od 8
do 16 hodin, od pondělí do pátku byl pro
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Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 04 09 – Schválení
nákupu pouličních svítidel
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pouličních svítidel dle cenové nabídky
APLED s.r.o., B. Egermanna 322, 473 01
Nový Bor, IČ 61063274
FLEXIBO 29 W IP65 2700k 10 ks za cenu
3.650,- Kč/ks bez DPH
FLEXIBO 19 W IP65 2700k 1 ks za cenu
3.550,- Kč bez DPH
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ověřovatelé zápisu
Karel Hladík,
Jiří Komárek,
Starosta : Tomáš Renka,
Místostarosta:
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 19. 6. 2020

děti vymyšlen pestrý sportovní program, plný nejen fotbalových aktivit. Zážitky ze závěrečného fotbalového
turnaje o ceny, ale i obdoba letního biatlonu nebo hromadná lesní bojovka s orientačním během jistě z paměti
účastníků jen tak brzo nevyprchají.
Těším se na další ročník, na kterém se nás sejde snad
opět o trochu více a věřím, že podobných akcí bude v
naší obci pouze a jen přibývat. Má to smysl.
Sportu zdar a fotbalu zvláště,
Lukáš Zeman
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Po více než třičtvrtěroční pauze se po fotbalu lačnící příznivci dočkali. Soutěže se opět rozběhly. V této sezóně máme o jedno družstvo více. Přihlásili jsme do okresní soutěže „mužstvo“ mladší přípravky. V následujících tabulkách
si můžete zjistit, ve kterých termínech se hrají domácí zápasy našich fotbalových mužstev. Takže neváhejte a přijďte
fandit našim.
„Áčko“ čekají tři pikantní domácí zápasy. Tři místní derby.
DATUM

ČAS

SOUPEŘI

04.10.2020

16:00

TJ SK Markvartice

FK Huntířov

11.10.2020

15:30

TJ SK Markvartice

TJ.Dolní Habartice – spolek

25.10.2020

14:30

TJ SK Markvartice

FK Česká Kamenice B

Starší žáci hrají své zápasy v neděli dopoledne.
DATUM

ČAS

SOUPEŘI

11.10.2020

10:00

TJ SK Markvartice

UNION Děčín

28.10.2020

10:00

TJ SK Markvartice

Březiny

1.11.2020

10:00

TJ SK Markvartice

Cvikov

Mladší přípravka hraje svou soutěž tradičně turnajovým způsobem. Druhý turnaj na našem hřišti proběhne 26.9. od
10:00 hod. Soutěž starých gard se podle aktuálního rozpisu hraje na našem hřišti 25.9. 2020, kdy od 17:00 hod. hostí naši staří páni Starou gardu Kamenického Šenova.
Mimořádná událost se přihodila hned při prvním domácím zápase „Áčka“. Proti Františkovu se na hřišti
objevil náš odchovanec a kdysi veliká naděje markvartického fotbalu Jiří Mitruška. Poté, kdy uzavřel
svou dlouholetou úspěšnou kariéru v České Kamenici, odkud si rovněž velmi dobře odskočil například do
krajského přeboru v Rumburku, rozhodl se, k naší nemalé radosti, zakončit svou službu fotbalu v Markvarticích. Nejen ve staré gardě, ale aktivně též v našem „A“ mužstvu. Jeho počin kvitujeme s velikým
uznáním a respektem, protože se ve svém věku ještě zdaleka neodebral do fotbalového důchodu. Již první zápasy ukázaly, že je pro mužstvo neoddiskutovatelným přínosem. Proti Františkovu byl u všech rozhodujících akcí, které vedly k našemu vítězství 3:1 a na horké umělce ROMA Děčín zařídil fantastickým
lobem vyrovnání a tím zisk dvou bodů po vítězství 2:1 na penalty. A když se svými přihrávkami podílel na
demolici Starých Křečan 6:2, máme i díky němu lahodný pohled na tabulku, ve které je naše A mužstvo
na hřejivém druhém místě. Takže ať se Jirkovi daří a je i nadále velkou oporou prvního mančaftu.

Diváci přijali návrat místního Jágra s
velikou odezvou a radostí.
Září 2020
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ROZPISY ZÁPASŮ—PODZIM 2020

POZVÁNKA
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Zveme všechny na muzikál
Divadlo Broadway, 17.10.2020
Odjezd v 10:00 hod. od Obecního úřadu.
Další zastávky: Mateřská škola a Tůmák.
Vstupné 250,- Kč.
R. Řehák

(Možná přijde i Michal David)

VOLBY

Volby do senátu a do krajských zastupitelstev proběhnou:
pátek 2. října od 14:00 do 22:00

a

sobota 3. října od 8:00 do 14:00

2. kolo senátních voleb:
pátek 9. října od 14:00 do 22:00

a

sobota 10. října od 8:00 do 14:00

POZOR!
VOLEBNÍ MÍSTNOST: SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST KABIN U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ!

(nikoliv mateřská školka).
Kde a jak můžete volit, pokud máte covid-19?
Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19 (na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo praktického
lékaře) budou moci hlasovat ve volbách zvláštními způsoby hlasování podle zákona č. 350/2020 Sb.
Není nutné mít voličský průkaz. Volič před hlasováním musí prokázat totožnost platným občanským průkazem. Pokud byl voliči vydán voličský průkaz, je volič povinen před hlasováním odevzdat voličský průkaz komisi pro hlasování. Při využití zvláštního
způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.
Voliči podle zákona č. 350/2020 Sb. budou moci hlasovat z motorového vozidla na volebním stanovišti, které bude zřízeno na
území každého okresu. Na volebním stanovišti mohou hlasovat pouze voliči s trvalým pobytem na území okresu, pro který je
stanoviště zřízeno.
Pokud není volič v karanténě, izolaci či nemá potvrzení od hygieny či doktora, nemůže tuto formu volby využít.

28.9.2020

MUDr. Plyuschakov Oleksandr, Myslbekova 404/23 Děčín I, 732 329 007

3. – 4.10.2020

MDDr. Barcal Pavel, J.Š.Baara 692/26 Děčín V, 412 507 588

10. – 11.10.2020 MDDr. Kadlecová Daniela, Teplická 1850/60A Děčín, 412 531 330
Foto: internet

17. – 18.10.2020 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7 Děčín VI, 412 535 930
24. – 25.10.2020 MUDr. Charvát Pavel, J.Š.Baara 692/26 Děčín V, 412 507 588
28.10.2020

MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7 Děčín VI, 412 535 930

31.10. – 1.11.2020 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110 Děčín I, 412 151 056
7.– 8.11.2020

MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7 Děčín VI, 412 539 298

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

26. – 27.9.2020 MUDr. Šetek Vladislav, Fügnerova 600/12 Děčín I, 412 539 310

14. – 15.11.2020 MDDr. Kadlecová Daniela, Teplická 1850/60A Děčín, 412 531 330
17.11.2020

MDDr. Jan Fidler, Vokolkova 546 Děčín, 412 520 164

21. – 22.11.2020 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110 Děčín I, 412 151 056
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum evidováno u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 23529, Vychází nejméně 5x ročně
Vydavatel: Obec Markvartice, Markvartice 280, 407 42 MARKVARTICE, IČO: 00555916
3. číslo 2020, Markvartice, 22. září 2020

Září 2020

6

